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ফাকদাদীয তযা  আইএসয ফপতনা 

আভাসদয ওযণী 
-উস্তাদ উাভা ভাভুদ াফপজাহুল্লা 

------------------------------------------ 

ভুাম্মাদ উভয াফপজাহুল্লা অনূফদত 
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ূফিত্র 

শুধু আইএ ম্প্রদা আভাসদয খৃণায াত্র ন

প্রথভ ফফল: আসভফযওায ঔুফ ওঔসনা গ্রণসমাকয ন!!

ফিতী ফফল:  ফাকদাদী কওান ধযসনয ম্মান  ভফভিতায উমুক্ত ন!

আইএসয অযাধ

শুধু ওাসপযসদয াসথ মুদ্ধ ওযসরই ওন্থী া মা না!

ফপতনায জ্ঞান যাঔা জরুযী!

ভ্রষ্টতায ভূর ওাযণ... প্রফৃফিয অনুযণ

যীসতয ন  ফনসজসদয উন্নফত-ই তাসদয রক্ষ্য!

উরাভাস কওযাসভয াসথ ভতাননওয কওন

ভ্রষ্টতায আসযও ওাযণ সে: ‚ককাোঁড়াফভ

ককাোঁড়াফভ ফও

ওরযাণওয মুসদ্ধয ফফরুদ্ধািযণ!!

‚ত্রুতা-ফভত্রতা‛ শুধুভাত্র দসরয জনয!

কনওওায-াািাযী ফাইসও দসরয অন্তবুিক্তওযণ!

এওটা ফাফ ফযতীত অনয কওান ফাফ না থাওা!

‚আভাসদয জনয আভাসদয আসরভ কতাভাসদয জনয কতাভাসদয আসরভ‛

এসজফিসদয জনয বাভান কঙ্গা

ফজম্মাদাযী প্রসতযও ওভি ফযিারনায... মঔন ওাউসও ফতযস্কায ওযা  না!

কপতনায ওাযণ ফবতযকত না ফফযাকত

আভাসদয ওযণী ওী
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শুধু আইএ ম্প্রদা আভাসদয খৃণায াত্র ন! 
আফু ফওয আর-ফাকদাদী ওীবাসফ ফনত সরা? ফাস্তফ অফস্থা আল্লা তা‘আরাই বাসরা জাসনন৷ ফওন্তু এতটুওু স্পষ্ট কম, ক ফনত সসে 

এফং আসভফযওা ওতৃিও ফযিাফরত এও াভরা ভাযা ককসে৷ 

ক কতা আল্লা তা‘আরায ওাসে িসর ককসে৷ আভযা তাসও ফনস এতটুওুই ফরসত াফয, আল্লা তা‘আরা তাসও তায ওভি অনুমাী ফদরা 

ফদসফন। 

ফাকদাদী  তায দর আইএসয ফপতনা ভুজাফদ বাইসদয জনয যসসে অসনও ফক্ষ্ণী ফফল। 

মুদ্ধযত ফজাফদ তানজীভভূ মফদ এগুসরাসও াভসন যাসঔ এফং ফনসজসদয দযসদয ফপফওয  ওভি ফনস মিাসরািনা ওসয, তাসর 

পরতায অসনও ফড় ুোঁফজ কঔাোঁসজ াসফ৷ পসর তা আভাসদয, ফজাদী আসদারসনয এফং ুসযা জাফতয জনয ওরযাণ ফস আনসফ। 

ক্ষ্ান্তসয মফদ আভযা আইএসও শুধু ফপতনা আঔযা ফদস, তায দযসদযসও খৃণায কিাসঔ কদসঔ তাসদয কই ওুফিন্তা  ভদ আিযসণয 

প্রফত ভ্রুসক্ষ্ না ওফয, কম ওাযসণ এই তানফজভ আজ ফপতনা  পাাসদ ফযণত সসে। তাসর আভযা ফনসজসদযসও আর-ওাসদা ফা 

অনযানয ফজাদী ংকঠসনয াসথ মৃ্পক্ত কযসঔ; তাসদয াথী ফসসফ ফযি ফদস, ফজাদ  ভুফরভ উম্মায কতভন উওায ওযসত 

াযসফা না৷ ফযং আইএ অসক্ষ্া আভযাই ইরাসভয জনয ফড় ক্ষ্ফতয ওাযণ স দাোঁড়াসফা৷ ওাযণ তয ওথা সরা:  العربة ابحلقائق ال ابألمساء 

ফস্তুয ফযি নাভ ফদস ন; ভূরতত্ত্ব িাযাই তায আর ফযি। 

আভাসদয ওাসযা ওাসযা ভসত ফঔরাপা কখালণা ওযাটাই শুধুভাত্র আইএসয ফপতনা৷ আয তাযা মঔন আইএ ফনস ওথা ফসরন, তঔন 

তাসদয ফফলফস্তু  ফঔরাপা কখালণা ওযা মাসফ ফও না? এ কখালণা আসরই ওঔন ওীবাসফ ওযসত ? এই প্রশ্নগুসরা অফযই জরুযী৷ 

তায ফঠও উিয কজসন যাঔা দযওায। ফওন্তু ফসিস গুরুত্বূণি ফফল সরা, আইএসয ফিন্তা-কিতনা, ওামিপ্রণারী ,ওথাফাতিা, বফধতা-

অনফধতা, ফজাদী আসদারসনয জনয উওাযী এফং ক্ষ্ফতওয ফনধিাযণ; ইতযওায ফফল। 

মফদ আইএ ফঔরাপা কখালণা না ওযসতা, তফু তায ফিন্তা, িফযত্র এঔনওায ভসতা ফাড়াফাফড়য উযই ফস্থয থাওসতা। বফধ-অনফসধয 

হুওুভ আসযা এঔনওায ভসতা ভনকড়াই থাওসতা। তাযা ফনসজসদয ফযতীত ফাফও ভস্ত ভুফরভসদয ত্রু বাফসতা। ফঔরাপা কখালণা না 

ওযসর এই ককাষ্ঠী ফজাদ  উম্মায ক্ষ্ফত াধসন ওভফত ওযসতা না। ুতযাং এয দযযা ঈভানদাযসদয ওাসে ততটুওুই খৃফণত 

থাওসতা, মতটুওু ফতিভাসন দৃযভান।  

কম ফফলফট ফনস ভুজাফদসদয আসরািনা ওযা দযওায এফং মায িাযা ফজাদ  ভুজাফদসদয প্রওৃত পাদা সফ; তা সরা: এই ফপতনা 

কথসও ফক্ষ্া গ্রণ ওযা। ফজাদী জাভাাতগুসরা মফদ এটাসও ফনসজয তযফফাফত কনমাসভয অন্তবুিক্ত ওসয, তাসর ইনাল্লা, ফফশ্ব ওুপুযী 

ফক্তয ফফরুসদ্ধ এ ফজাদ আয ফক্তারী  ূদৃঢ় সফ। ভুফরভ উম্মা এয ফযওত  ুপর রাব ওযসত াযসফ। 

এই প্রফসে আভযা আইএসয ফওেু ভ্রাফন্ত  তা কথসও ফক্ষ্ণী ফফল ফনস আসরািনা ওযসফা। এয ফযসপ্রফক্ষ্সত আভাসদযসও কম 

ওাসজয প্রফত কফফ গুরুত্বাসযা ওযসত সফ, তায ফদসও ভসনাফনসফ ওযসফা। (ইনা আল্লা) 

এ প্রফসে প্রথভ সবাফধত ফযফক্ত রাভ আভযা ফনসজযা। অথিাৎ আভযা, আভাসদয তানফজভ, আভাসদয িয  ভথিওযা।  ফনিঃসদস 

ভস্ত আসর ফজাসদয কিস আভযা ফনসজযা এরাসয কফী ভুঔাসক্ষ্ী। আল্লায ওাসে দু‘আ ওফয, ফতফন কমন আভাসদযসও থ 
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প্রদিন ওসযন এফং কদাসত  ওাফভাফীয সথ িরায কতৌফপও দান ওসযন। (আভীন) 

এ প্রফসে ফিতী সবাফধত ফযফক্তযা সরন, াফওস্তান  উভাসদসয দাাত  ফজাসদয ইফাদাসত ফনসাফজত অনযানয ফজাদী 

তানফজভগুসরায প্রাণফপ্র বাইসযা। আল্লা তা‘আরা আভাসদয ফায উয যাফজ  ন্তুষ্ট কান। আভাসদয প্রসতযওসও যস্পসযয প্রফত 

ওরযাণওাভী  াামযওাযী ফসসফ ওফুর ওরুও এফং আভাসদয ভদদ  নুযাত প্রদান ওরুও। আভীন। 

ভূর আসরািনা মাায ূসফি ফতিভাসনয ফিাফধও আসরাফিত খটনা অথিাৎ ফাকদাদীয ভৃতুয ম্পসওি গুরুত্বূণি দু’ফট ফফল াঠসওয াভসন 

ক ওযা জরুযী ভসন ওযফে- 

প্রথভ ফফল: আসভফযওায ঔুফ ওঔসনা গ্রণসমাকয ন!! 
ফাকদাদীসও তযা ওসয আসভফযওায দ্ধতযূণি বালণ এফং অংওাসয কভাড়াসনা ফফফৃফত আভযা কভাসট য ওযসত াফযনা৷ ঔাফযজীযা 

ভুফরভ উম্মায এও ভ্রষ্ট ম্প্রদা৷ ভুজাফদ বাইসযা তাসদয ফফরুসদ্ধ রড়াই ওসযসেন এফং বফফলযসত িাফরস মাসফন৷ ওাযণ, তাযা 

ভুফরভসদয ফফরুসদ্ধ মুসদ্ধ ফরত৷ ৷ ফওন্তু আভাসদয এ ওথা মরণযণ যাঔসত সফ কম, ভ্রষ্টসদয াসথ ভুজাফদীসনয মুদ্ধ ভুফরভ উম্মায 

অবযন্তযীণ ফফল৷ তাসদয াসথ মুদ্ধ ওযসত ফকস আসভফযওা  অনযানয ওুপপাযসও াাময-সমাফকতা ওযা মাসফ না৷ তাসদয ঔুফসত 

আনফদত া মাসফ না৷1 

ঔাফযজীযা ফনশ্চ ভু’ফভনসদয ত্রু৷ ফওন্তু আসভফযওা ঔাসযফজসদয কিস জখনযতভ ত্রু৷ আসভফযওা আফু ফওয আর-ফাকদাদীয ভত ফনওৃষ্ট 

াীসও তযা ওযসর আভযা তাসদয ঔুফসত আনফদত সত াফয না৷ আয এভন কওান ওাসজয অনুভফত ফদসত াফয না মা তাযা মুদ্ধ 

ফরফ ফসসফ ভুফরভসদয ফফরুসদ্ধ ফযফায ওযসফ৷  

ফিতী ফফল:  ফাকদাদী কওান ধযসনয ম্মান  ভফভিতায উমুক্ত ন! 
আফু ফওয আর-ফাকদাদীয তযায ওথা ফাদ ফদস শুধু তায ফনধন ভুফরভ ফফসশ্বয জনয ঔুফ  আনসদয ফাতিা। ক কতা  ফের াািাযী, 

তযাওাযী, ইরাসভয ওুৎাওাযী এফং ফজাফদ আসদারসনয ফফনষ্টওাযী৷ তফু আভযা আসভফযওায ঔুফসত আনফদত সফা না৷ অনযফদসও 

আসভফযওায াসত তায ভৃতুযটা তায জনয ম্মানজনও ন৷ তসফ আসভফযওায াসত ভৃতুয া ক আন্তফযওতায উমুক্ত ায ওথা 

স্বসে বাফা মা না৷ কওননা, আসভফযওায াসত কওউ ভাযা ককসরই ম্মাসনয াত্র সত াসয না৷  

কওান ফযফক্ত মফদ ভ্রান্ত আফওদা রারন ওসয, ভুরভানসদয াসথ অননফতও আিযণ ওসয, এভনফও তায অফস্তত্বটুওু মফদ ভুফরভ উম্মা 

 ফজাদী ওাসপরায জনয হুভফও স দাোঁড়া, তাসর তায ফফরুসদ্ধ ভস্ত ওুপুযী ফক্ত এও স ককসর তা তায ফঠও সথ থাওায 

প্রভাণ ফন ওযসফ না৷ আয মফদ ক ত্রুয াসত ভাযা মা, তথাফ তাসও ীদ ফরা মাসফ না৷ আসভফযওা কতা ফবসতনাসভ 

                                     
1 ংঔযাকফযষ্ঠ উরাভাস কওযাভ ঔাসযজীসদযসও ফসিস খৃণযতভ ম্প্রদা ফসসফ আঔযা ফদসসেন। তাসদযসও ীভারঙ্ঘনওাযী  ফফসরাী দর ফসসফ 
ফিফিত ওসযসেন৷ তাসদয ফনস কমফ াফদ ফফণিত সসে, (মাসত তাসদযসও ওসঠায াফস্ত কদায ওথা উসল্লঔ আসে) তা ফণিনা ওসযসেন৷ ফওন্তু 
তাসদযসও তাওপীয ওসযনফন৷ ((ওাযণ, ফওেু ঔাসযজী এভন আসে, মাযা াাফীসদযসও তাওপীয ওসয না, কওাযআসনয আাতসও অস্বীওায ওসয না৷)) 
ুতযাং এ মুদ্ধ সে ভুফরভ উম্মায অবযন্তযীণ ফফল৷ কমসতু তাযা ভুজাফদীন এফং াধাযণ ভুফরভসদয াসথ মুদ্ধ ওসয, তাই ভুজাফদীন তাসদয 
াসথ মুদ্ধ ওসযন৷ ইনাআল্লা, অফফরসব তাসদয কই ফপতনা ভূসর ফফনষ্ট স মাসফ। ঔাসযজীসদয াসথ মফদ আভযা মুসদ্ধ ফরত৷  ফওন্তু আভাসদয 
মরণযণ যাঔসত সফ কম, ভুজাফদীন উভাযাসদয ভসত আসভফযওা  তাসদয ফভত্র ওুপপাযযাই আভাসদয প্রথভ ত্রু৷ তাসদয াসথই আভাসদয প্রথসভ মুদ্ধ 
ওযসত সফ। াাাফ আভযা ঔাসযজীসদয াসথ মুদ্ধ ওযফ, তসফ এ মুদ্ধ আভাসদয অবযন্তযীণ মুদ্ধ৷ ুতযাং ঔাসযজীসদয ফফরুসদ্ধ আভযা কওান 
ওাসপয ম্প্রদাসও াাময-সমাফকতা ওযসত াফয না৷ 



 

 

বাগদাদীর হত্যা ও আইএসের ফিত্নায় আমাসদর করণীয় 

ইরাসভয অসনও ত্রুসদযসও তযা ওসযসে৷ এযওভ জাাসনয কফৌদ্ধযা আসভফযওায াসত ফনত সসে৷ তঔন ফও কওান ভু’ফভন 

তাসদযসও ম্মাসনয কিাসঔ কদসঔসে? তাসদযসও ভু’ফভন আঔযা ফদসসে? ফটরাসযয ফফরুসদ্ধ ইউসযাসয ভস্ত ওুপপাযযা ঐওযসজাট স 

মুদ্ধ ওসযফের৷ তাই ফসর ফও কওান ভু’ফভন তায ফযাাসয এওথা ফরসত াযসফ কম, ফটরায ফঠও সথয ফথও ফের৷ স্বং কাদ্দাফপ  

াদ্দাভ কাাইন আসভফযওা এফং াশ্চাসতযয ফফরুসদ্ধ মুদ্ধ ওসযফের৷ মায দরুন তাযা ইউসযা-আসভফযওায দুভন ফের। তাই ফসর ফও 

আভাসদয জনয তাসদয ওাউসও কওান ম্মানজনও উাফধসত বূফলত ওযা ফা তাসদযসও আসর ুন্নাত ার জাভা‘আসতয আওীদায 

াসথ মৃ্পক্ত ওযায কমাকয ফফসফফিত সত াসয?  

কভাট ওথা, কওান ফযফক্ত ফঠও সথয ফথও ায জসনয শুধু ইরাসভয ত্রুসদয াসথ মুদ্ধ ওযা  তাসদয াসত ভৃতুযফযণ ওযাটাই 

মসথষ্ট ন৷ ক ফঠও িীসনয উয আসে ফও না? তা ফফসফিনা আনসত সফ৷ তায ওাজওভি যীা ফবফিও সে ফও না? তা 

মািাই-ফাোই ওযসত সফ৷ তঔনই আভাসদয ওাসে এওজন ফনত ফযফক্ত ম্মানী, ফপ্র  ূণি ফফশ্বস্ত সফ, ীদ উাফধ রাব ওযসফ, 

তায নাসভয কসল 'যফভাহুল্লা' ফরা সফ৷ তঔন আভযা এই ভসন ওসয তায ওাজ-ওসভিয প্রংা ওফয কম, তায থ এওজন ভু’ফভসনয 

জনয অনুযণসমাকয৷ ফওন্তু এভন ফযফক্তয প্রংা আভযা ওীবাসফ ওযসত াফয, তাসও অনুওযসণয াত্র ওীবাসফ ফরসত াফয, মঔন কদফঔ 

তায আক্বীদা আসর ুন্নাত ার জাভা‘আসতয আফওদায াসথ াভঞ্জযূণি ন; ফযং ফসত ফফযীত এফং তাযা ভুফরভ উম্মায 

ফফরুসদ্ধ মুসদ্ধ ফরত৷ ৷ ভুজাফদীসনয ফফরুসদ্ধ মুসদ্ধ ফরত৷ ৷ তাই তায ভৃতুয মায াসতই কাও না কওন, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইফ া াল্লাভ 

তায ফফরুসদ্ধ ওসঠায াফস্তয ফাণী শুনাসনায ওাযসণ এফং তায অফত ভদ ফযণফতয ফযাাসয ধভফও শুনাসনায ওাযসণ তায ভস্ত ওাজ-

ওভি আভাসদয ওাসে খৃণযতভ এফং তায ভৃতুয আভাসদয ওাসে ফক্ষ্ণী৷  

আইএসয অযাধ! 
ওাসপযসও অফযই ওাসপয ফরা উফিত। ুতযাং কওউ মফদ কওান ফনফশ্চত ওাসপযসও ওাসপয ফসর সবাধন ওসয, তাসর ফাযত: তা তায 

কৌদমি ফসট। ফওন্তু আইএ ম্প্রদা ওাসপযসও কতা ওাসপয ফসরই; ফওন্তু তাসদয এওফট উগ্রতা সে, তাযা ওাসপযসদয াাাফ 

ভুরভানসদযসও তাওপীয ওসয৷ াভ  ইযাও কথসও কফয া এই কপতনা কমঔাসনই কৌঁসেসে, মাযা তাসদয ঙ্গ কদফন, তাসদয 

ক্ষ্াফরবন ওসযফন, তাসদযসও তাযা ওাসপয আঔযা ফদসসে৷ কওান ভুরভানসও ওাসপয ফরা ওভ াংখাফতও ফযাায না৷ ফযং আভযা 

জাফন এফট অতযন্ত স্পিওাতয এওফট ফফল এফং অসনও ফড় গুনাসয ওাজ৷ ওাসপয সবাফধত ফযফক্ত মফদ ফাস্তসফ ওাসপয না , তাসর 

কম ফযফক্ত তাওপীয ওসযসে ওথাটা তায উয ফতিাসফ৷ ফনসজয ভস্ত আভর ফফনষ্ট ায জনয এফং যওার ধ্বং ওযায জনয এই 

এওটা গুনাই মসথষ্ট৷ এ যওভ ওাসপযসদয াসথ মুদ্ধ ওযাই তাসদয ত্রুফট ন৷ তাসদয ভূর ত্রুফট সে: তাযা ওাসপযসদয াসথ াসথ 

ভুফরভসদয াসথ মুদ্ধ ওসয৷ তাসদযসও অনযাবাসফ তযা ওসয। অথি কওান ভুফরভ বাইসও অনযাবাসফ তযাওাযী ফযফক্ত আল্লায 

যভত কথসও ফফিত সফ এফং জাান্নাসভয ওীসট ফযণত সফ৷  

তাযা কতা এভন কম, কওান ফযফক্ত তাসদয াসথ ফবন্নভত প্রওা ওযসর ক মত ফড় আসরভ, ভুজাফদ এফং আল্লায রীই কাও না কওন, 

তাযা তাোঁয যক্তসও বফধ ভসন ওসয৷ তাোঁসদয ফফরুসদ্ধ জাফরভযা যণাঙ্গসন অফতীণি ৷ তাযা নাঙ্গাাসয (আপকাফনস্তাসনয) ভুজাফদ 

বাইসদযসও অনযাবাসফ তযা ওসযসে৷ ফযংঔযাসন কদঔা ককসে, আজ মিন্ত তাসদয াসত ইভাযাসত ইরাফভায অসনও উচ্চ মিাসয 

ভুজাফদ ীদ সসেন৷ এভন ভুজাফদীনসও তাযা ীদ ওসযসে, মাযা আসভফযওাসও নাওাফন-িুফাফন ঔাইসফেসরন৷ আইএ ম্প্রদা 

এভন ভুজাফদীনসও ীদ ওসযসে, মাসদযসও তযা ওযায জনয আসভফযওা ফদফা-যাত্র এও ওসয ফনসফের৷ শুধু আপকাফনস্তান ন ফযং 

ইসসভন, কাভাফরা, ভাফর, ফফযা, ফরফফা ইতযাফদ কমঔাসনই ফজাদ িরসে, কঔাসনই তাযা ফকস ভতাননওয ৃফষ্ট ওসযসে এফং 
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ভুজাফদীন বাইসদযসও অনযাবাসফ ীদ ওসযসে৷ তাযা অনযাবাসফ এভন তযামজ্ঞ িাফরসসে, াধাযণ ভুরভান মিন্ত তাসদয জুরুভ 

কথসও যক্ষ্া াফন; ফযং ফফফবন্ন ধযসনয ের-িাতুফয ওসয তাযা াধাযণ ভুরভানসও ফনভিভবাসফ ীদ ওসযসে৷  

শুধু ওাসপযসদয াসথ মুদ্ধ ওযসরই ওন্থী া মা না! 
জাফরভসদয তযা ওযা, তাসদয ফফরুসদ্ধ মুদ্ধ ওযা এফং ভুরভানসদয কপাজসতয জনয ফজাদ িাফরস মাা; ফই আল্লায হুওুভ৷ আয 

তা ভুরভানসদয উয পযম৷ এঔন মফদ কওান ফযফক্ত ওাসপযসদয ফফরুসদ্ধ ফজাদ ওসয; ফওন্তু াসথ ভুফরভসদযসও অনযাবাসফ তযা 

ওসয, তাসর ক প্রওৃতসক্ষ্ জাসরভ, প্রফৃফি ূজাযী, যীায াসথ ফফসরাওাযী৷ 

যীসতয দৃফষ্টসত প্রওৃত ভু’ফভন ঐ ফযফক্ত; মায ভাসে- َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّارِ   (তাযা ওাসপযসদয প্রফত ওসঠায) এয াসথ াসথই ফসরসেন- ُرََحَاُء  

ن َُهمْ   এয গুণাফরী ফফদযভান। (ফনসজসদয ভসধয যস্পয ানুবূফতীর।)بَ ي ْ

ফফত্র ওুযআসনয দৃফষ্টসত বাসরা ভুরভান ঐ ফযফক্ত; মায ভাসে-  ََأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِين (ওাসপযসদয প্রফত ওসঠায সফ।) এয গুণ-ই শুধু 

ফফদযভান ন, ফযং  ََأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِني (ভুরভানসদয প্রফত ফফন-নম্র সফ) এই গুণ ফফদযভান থাওসফ। 

ুতযাং কম ককাষ্ঠী ওাফপযসদয াসথ াসথ ভুরভানসদযসও তযা ওযসফ, ওাফপযসদয াসথ াসথ ভুরভানসদযসও তাওপীয ওযসফ, 

তাযা ওুপপাসযয ফফরুসদ্ধ মত মুদ্ধই ওরুও না কওন, মত বূঔণ্ডই তাসদয ওযতর কান না কওন, এভনফও তাযা মফদ ওাসপযসদয াসত 

ভাযা মা, তা সত্ত্ব তাসদয ওৃত ওসভিয প্রংা ওযা এফং তাসদয অনুযণ ওযা কওান ভুফভসনয জনয বফধ সফ না৷ ওাযণ, তাযা 

অনুযণী ায উমুক্ত ন৷ তাসদয ভসতা এভন ভ্রষ্ট এফং জাসরভ কথসও ফনসজসও ফাোঁিাসনা, অয ভুফরভ বাইসও যক্ষ্া ওযা 

প্রসতযসওয ঈভানী দাফত্ব৷  

আর ওথা সে, আসভফযওা  অনযানয ফফশ্ব ওুপুযী ফক্তয ফফরুসদ্ধ শুধু মুদ্ধ ওযাটা প্রংনী ন৷ কওননা, তাযা কতা এসও অসযয 

াসথ ফনসজসদয ভসধয ফফফাসদ ফরত৷ ৷ প্রওৃত ভুজাফদ  ভু’ফভন সে ঐ ফযফক্ত; কম এওফদসও ওাসপযসদয ফফসক্ষ্ ফজাদ ওযসফ; 

অযফদসও ভুরভান বাইসদযসও কপামত ওযসফ৷ তাোঁয াত কওান ভু’ফভসনয যসক্ত যফঞ্জত সফ না৷  

শুধুভাত্র ধ্বং উসদ্দয ন। সঙ্গ প্রসাজন বাতৃসত্বয ফেন  ভাজ ফনভিাণ। কওননা, ওাফপযসদয াসথ মুদ্ধ ওযায অনযতভ ওাযণ র 

ইরাভসও কপামত ওযা৷ অথি ঐ ভ্রষ্ট ম্প্রদা ইরাসভয নাভ ফফফি ওসয ঈভানদাযসদযসও অনযাবাসফ তযা ওযসে৷ ফজাসদয নাসভ 

তাযা ফজাদসও ভূসর ধ্বং ওযায াোঁতাযা ওযসে৷ 

ফপতনায জ্ঞান যাঔা জরুযী! 
এই ভ্রষ্ট ম্প্রদা ভু’ফভনসদয ফফরুসদ্ধ কওন মুদ্ধ ওসয? ভুফরভ উম্মায আসরভকসনয াসথ তাসদয ভতফফসযাসধয উৎ ফও? উম্মায 

সফিািভ ভানুলসদযসও এযা কওন তাওপীয ওসয? মফদ আভযা এই প্রশ্নগুসরায উিয জাফন, তাসর সতযয উয থিরা আয ুকভ 

সফ এফং এভন ফওেু ফপতনা কথসও যক্ষ্া াফ, মায দরুন ফজাদী ওাসপরা  ভুফরভ উম্মায ীভাীন ক্ষ্ফত সসে৷ 

আভাসদযসও হুমাইপা ইফনুর ইাভান যাফদাল্লাহু তা‘আরা আনহু এয ওথায উয আভর ওযসত সফ ৷ ফতফন ফসরন, 

ْْيِ وَُكْنُت َأْسَأُلُو َعْن الشَّرِّ  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن اْلَْ  )البخاري و صحيح مسلم صحيح( .ََمَاَفَة َأْن ُيْدرَِكِن  َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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‚করাসওযা যাূর াল্লাল্লাহু আরাইফ া াল্লাভসও ওরযাসণয ফফলাফদ ফজজ্ঞাা ওযত৷ ফওন্তু আফভ তাোঁসও অওরযাসণয ফফল ম্পসওি 

ফজজ্ঞাা ওযতাভ; এ বস কম, অওরযাণ আভাসও কস না ফস।‛(ী ফুঔাযী, ী ভুফরভ) 

ইফসন তাইফভা যফভাহুল্লা ফসরন, 

 )الفتاوى جمموع( من مل يعرف إال اْلْي فقد أيتيو الشر فال يعرف أنو شر، فإما أن يقع فيو، وإما أال ينكره كما أنكره الذي عرفو.

‚কম ফযফক্ত শুধু ওরযাসণয জ্ঞান যাসঔ, আয অওরযাসণয জ্ঞান যাসঔ না, সতা ক অওরযাণসও ওরযাণ ভসন ওসয তাসত ফরত৷  স মাসফ 

অথফা ওভসি’ ওভ ক অওরযাণসও না কিনায ওাযসণ এভন ফফসযাফধতা ওযসফ না, কমভনটা অওরযাণ ম্পসওি জ্ঞাত ফযফক্ত 

ওযসফ৷‛(ভাজভাউর পাতা) 

তাই ঐ ভস্ত ফফলাফদ ম্পসওি আভাসদয ভুজাফদীসনয জানা থাওা উফিত- মায ওাযসণ আইএ ম্প্রদা ভুফরভ উম্মায প্রফতযক্ষ্ায 

ফযফসতি তাসদযসও অনযাবাসফ তযা ওসযসে৷ মায ওাযসণ তাোঁযা ভুজাফদসদয ওাতায কথসও সয ফকস উসটা ভুজাফদসদয ফদনাভ 

ওযায ভানস ফজাদ ফফসযাধী ত্রুসদয াদৃযতা গ্রণ ওসযসে৷  

ভ্রষ্টতায ভূর ওাযণ... প্রফৃফিয অনুযণ 
আইএ ফপতনায ূিনারগ্ন কথসও, ফযং ‘ফঔরাপা কখালণা’য ভ কথসও ফনস আজ অফফধ জুরুসভয ওাফরভা করসকই আসে। 

ইনাআল্লা, তাসদয তন ফন্নওসট। মফদ আফন তাসদয ফিন্তা-কিতনা  ওাজ-ওসভিয প্রফত কবীযবাসফ রক্ষ্য ওসযন, আয ফনওট-

অতীসতয ভস্ত ভ্রষ্ট ম্প্রদাসয ফদসও দৃফষ্টাত ওসযন“ তাসর কদঔসফন- ভ  স্থাসনয ফাধযফাধওতা কথসও ভুক্ত স ইরাভী 

ইফতাসয ওর ভ্রষ্ট ম্প্রদা এওফট কভৌফরও গুসণ গুণাফিত এফং তা এও  অফবন্ন। আয তা সরা: প্রফৃফিয অনুযণ। 

ইরাভ ভাসন সে আল্লায ইফাদত  উানা ওযা৷ আল্লায ইফাদত যীসতয উয আভর ওযায নাভ৷ ফও বফধ ওাজ ফা অনফধ, 

ফযং যীসতয দৃফষ্টসত ওর বফধ ওাসজয ভাসে, ফফসল ওসয কওান ফজফন ফজাদী আসদারসনয জনয উসমাকী আয কওান ফজফন 

অনুসমাকী“ এগুসরা ফ ইরাভী যীায উয ফনবিযীর। অথিাৎ যী হুওুভত যী ইরসভয এওফট গুরুত্বূণি অং। 

ইরাভী যীা আভাসদয মা ফসর তা আভাসদয ভন:ুত কাও ফা না কাও, তা আভাসদয কভসন কনা অফযামি৷ ফওন্তু আইএ 

ম্প্রদা ফনসজসদয প্রফৃফিসও যীত ফসসফ ফাফনস ফনসসে৷ ফনজ প্রফৃফিয ফানা ূযসণ তাযা ফজাসদয ওরযাসণয ফুফর আড়া৷ 

তাসদয প্রফৃফি ইরসভ যীায ফফযীত সর, তঔন প্রফৃফিসও শ্চাসত যাসঔনা৷ আভর শুধু তাই ওসয, মা প্রফৃফিয াসথ াভঞ্জযূণি৷ 

ফওন্তু াসথ াসথ তাযা যীা ফফবূিত ওাজসও যীায অন্তবুিক্ত ওাজ ফসসফ প্রিায ওসয৷  

এভতাফস্থা মফদ যীায  ফজাদী ওাসপরায ওরযাসণয ফবফিসত কওউ তাসদযসও ফাধা প্রদান ওসয, তঔন ফাধাদানওাযীযা ফফসদয 

মু্মঔীন ৷ আসযা আশ্চসমিয ফফল সে: তাযা এটাসও ফঠও থ আঔযা কদ এফং অনযসদযসও ফসিস জ্ঞানী, অফধও যসজকায  

আল্লাবীরু ফসর ঠাট্রা ওসয। এভনফও দাাত  ফজাসদয ভদাসন মাসদয জীফসনয দ ফেসযয অফধও ভ কওসটসে, মাযা ইরভ, 

তাওা  কঔাদাবীরুসত, অফবজ্ঞতা এফং ওুযফানীয ফদও ফদস অনযতভ, তাযা এভন ফযফক্তসদয অফদান অস্বীওায ওসয, ফযং ফনসজসদয 

ফদুসওয ভুঔ তাসদয ফদসও খুফযস কদ৷ 
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যীসতয ন, ফনসজসদয উন্নফত-ই তাসদয রক্ষ্য! 
তাযা তান  প্রফৃফিয প্রসযািনায ওাযসণ যীত অনুযণ োড়া শুধু ক্ষ্ভতাীন ায ভসধয ফজাদ  ভুফরভ উম্মায ওরযাণ 

ঔুোঁসজ কফড়া। তাই তাযা কমসওানবাসফ ফক্ত অজিন ওযসত ইেুও। এই ীভারঙ্ঘনওাযী দর কমসওানবাসফ ক্ষ্ভতা আীন সত িা। 

এটাসও তাযা ফনসজসদয জনয পযজ ওসয ফনসসে৷ এই দভমিাদা াফসরয জনয তাযা যীসতয অসনও ুষ্পষ্ট  গুরুত্বূণি হুওুভ-

আওাভ দদফরত ওসযসে। অংঔয ফনষ্পা প্রাণ তাযা ফনভিভবাসফ তযা ওসযসে। অংঔয তী নাযীয তীত্ব নষ্ট ওসযসে। আশ্চসমিয 

ফফল তাযা এগুসরাসও ফনসজসদয জনয শুধু বফধ ন, ফযং পযজ ভসন ওসয৷ 

এটা া উফিত ফের কম, যীত আভাসদযসও কম থ প্রদিন ওসয, কওান ফিধা-িন্দ্ব োড়াই ফনসজযসদয জনয ওরযাণওয  উওাযী 

ফফসফিনা ওসয, ক থ িরা অফফির থাওা। এটা ওাভয ফসট৷ কমন আভযা ইরভ  জ্ঞাসনয এই থ কথসও ফফিুযত না ই, এভন ফিন্তা-

কিতনা রারন ওযা আভাসদয জনয জরুযী। এভফনবাসফ আভাসদয জনয আফযও সরা: জ্ঞানী, আল্লাবীরু, অফবজ্ঞ উরাভাসদয যণান্ন 

স তাসদয যাভি অনুমাী থ িরা এফং অংওায  ককাড়াফভ ফযায ওসয ফফন  নম্রতা অফরবন ওসয ফজাসদয সথ এফকস 

মাা। ফওন্তু তাযা যীসতয জ্ঞান রাব ওসয থ িসর না; ফযং ফনজ প্রফৃফিয ফানা ূযসণ ইরসভ যীাসও কজায ওসয ফনসজসদয 

ওাসজয সক্ষ্ দরীর ফাসফ দাোঁড় ওফযস কদ। 

ীভারঙ্ঘনওাযী ম্প্রদা ওঔসনা ভাআরা কজসন-শুসন, বাসরা-ভদ কবসফ কওাসনা দসক্ষ্ গ্রণ ওসয না; ফযং তাযা তাসদয ভস্ত 

ওথা-ফাতিা, ওাজওভি, আিায-আিযণ, দাাত, মুদ্ধ-ফফসরা ফনজ প্রফৃফি অনুমাী ওসয৷ অথিাৎ ওাভনা-ফানা  প্রফৃফিয দা স যাক  

প্রফতসাসধয আগুসন দগ্ধ স তাযা জখনয াািায ওসয এফং তায সক্ষ্ আফায যী প্রভাণাফদ তারা ওসয৷  

উরাভাস কওযাসভয াসথ ভতাননওয কওন? 
কজসন শুসন আভর ওযায নাভ সরা ইরাভ। কমঔাসন  ইরসভ যী ফফদযভান, ফজাদী ইফতাসয অফবজ্ঞতা ফফদযভান, উবসয আসরাসও 

ওরযাণ-অওরযাণ ফফওেু ইফতাসয াতা ংযফক্ষ্ত এফং ফফফবন্ন ফওতাসফ ফরফফদ্ধ আসে। এভফনবাসফ আরাভদুফরল্লা, থ প্রদিন  

ফদও-ফনসদিনা কদায জনয ফজাসদয ভদাসন অজস্র আল্লাবীরু অফবজ্ঞ রাভাস কওযাভ   ফজাদী ফযফক্তত্ব ফফদযভান যসসেন, ফওন্তু 

তাযা তাসদয ওাসে কওান ফওেু ফজসজ্ঞ ওসয না; ফযং কজসন ফুসে তাসদয ফফরুসদ্ধ লড়মসে কভসত সঠ। কওন? ওাযণ শুধু এওটাই, ফফজ্ঞ 

উরাভাকণ তাসদয প্রফৃফিয ফফযীত ভাযা এফং পসতাা প্রদান ওসযন। এই উরাভাকণ কমসতু তাসদয ভ্রষ্টতায সক্ষ্ দফরর আনসফন 

না, তাই তাযা তাসদয যণান্ন  না এফং তাসদয ফওতাসফয প্রফত ভ্রুসক্ষ্ ওসয না, ফযং তাসদয প্রফৃফি মা িা, তা ওসয ফস। মাসও 

কমবাসফ িা নৃংবাসফ তযা ওসয.. আয মাসও িা তাসও তাসদয দসর অন্তবুিক্ত ওসয কন.. এই ফফওেু ওযায য তাযা িা 

তাসদয ওাজ-ওভিগুসরাসও কমসওাসনাবাসফ যীা ভফথিত ফরা কাও এফং ফজাদ ফনভূিরওাযী ঐ ভস্ত ওাজসও যাফয ফজাদই ফরা 

কাও! 

 

ভ্রষ্টতায আসযও ওাযণ সে: ‚ককাোঁড়াফভ‛! 
ীভারঙ্ঘনওাযী ম্প্রদাসয ভ্রষ্টতায আসযওফট ফড় ওাযণ সে ককাোঁড়াফভ। আসর এই ককাোঁড়াফভ ৃফষ্ট  প্রফৃফিয দাসত্বয ওাযসণ। ফওন্তু 

তা ফনস আরাদাবাসফ ফফস্তাফযত আসরািনা ওযা জরুযী। ককাোঁড়াফভ ঈভান  কনও আভর ফফনষ্ট ওযায জনয ধ্বংাত্মও  ভাযাত্মও ফনওৃষ্ট 
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এওফট ফফল। ফজাদী ইফতাসয াতা াতা কই ীভারঙ্ঘনওাযী দর ‘আর-জামাসয’ কথসও ফনস আইএ মিন্ত তাসদয 

অফধওাংসয ভাসেই আফন এই ককাোঁড়াফভ রক্ষ্য ওযসফন। এই ককাোঁড়াফভয ওাযসণই তযসও ফভথযা আয ফভথযাসও তয ফসসফ তাযা ফুেসত 

শুরু ওসয। পসর তাযা সতযয ফফরুসদ্ধ ফভথযাসও আয ভাজরুসভয ফফরুসদ্ধ জাসরভসদযসও াাময ওসয। এই ককাোঁড়াফভয ওাযসণ তাযা 

অসনও ওরযাণ কথসও ফফিত সসে। এই ককাোঁড়াফভয ওাযসণই তাযা জখনয াািাযসও ফনসজসদয াসয ঔাতা ফরফফদ্ধ ওসযসে।   

অফধওাং জাকা এই ককাোঁড়াফভ দরফদ্ধবাসফ আত্মপ্রওা ওসয। ককাোঁড়াফভ ফজাফদ আসদারসনয অসনও ক্ষ্ফত ওসযসে। ভাসজ কওান 

ধযসনয ককাোঁড়াফভয ৃফষ্ট সর, তা দূযীবূত ওযা যীা ফাস্তফানওাযী দা‘ীসদয জনয জরুযী।  

ফওন্তু আইএ ম্প্রদা ফদন ফদন ককাোঁড়াফভসও ফৃফদ্ধ ওসয এফং তাসও ফনসজসদয ম্মান রাসবয ভাধযভ ভসন ওসয। অংঔয াদীস 

আাফফযসতয ফনদা ওযা সসে। তায ফদসও আহ্বান ওযাসও জাফফরাসতয ফদসও দাাত প্রদাসনয নাভান্তয আঔযা কদা সসে এফং 

ফরা সসে- 

 َدُعوَىا َفِإن ََّها ُمْنِتَنة  

‘তা কেসড় দা। কওননা তা অতযন্ত দুকিেমুক্ত।’(ী ফুঔাযী) 

তায তাওাতসর মুদ্ধ ওযাসও স্বাথিযতায তাওাতসর মুদ্ধ ওযায নাভান্তয ফরা সসে। আয কই মুসদ্ধ ফনত াসও জাসরী 

অফস্থা ফনত ায নাভান্তয ফরা সসে। যাূর াল্লাল্লাহু আরাইফ া াল্লাভ ফসরসেন- 

 «.من قتل حتت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاىلية » 

‚কম ফযফক্ত স্বাথিযতায তাওাতসর মুদ্ধ ওসয- িাই তা ককাফষ্ঠপ্রীফতয ঔাফতসয কাও ফা স্বজনপ্রীফতয আফাসন কাও, ফওংফা স্বজনপ্রীফতয 

াতা কাও (সভাটওথা িীসনয জনয ন, ফযং ফনসজয ঔাদাসনয জনয) এভতাফস্থা তায ফনত াটা  জাসরী অফস্থা ফনত 

ায াফভর।‛ (ী ভুফরভ) 

ুতযাং এ কথসও কফাো মা, ককাোঁড়াফভয ূিনা সরা: ভূঔিতা। এভফনবাসফ ককাোঁড়াফভয ভাফত৷  সরা: এ রক্ষ্য ূযসণয জনয মুদ্ধ ওযা, 

ওাউসও তযা ওযা এফং ফনসজ ফনত া।  

ককাোঁড়াফভ ফও?! 
ককাোঁড়াফভ ভাসন অসনযয ভাসে থাওা ওরযাণ  কৌদমিসও অস্বীওায ওযা এফং ফনসজয ভাসে থাওা ঔাযাফফ  কদাল-ত্রুফটসও ফঠও জ্ঞান 

ওযা। ীভারঙ্ঘনওাযী দর ফনসজযসদয ওর দযসদয ওাজ-ওভিসও কনও আভর এফং ফাইসও অননয দাী ফসসফ দাফফ ওসয। তাযা 

ফ ভ ফনজ দযসদয গুণাফরী ফণিনা ওসয। আয অনযানয ফজাদী ওাসপরায াথীসদয গুণাফফরসও কমসওাসনাবাসফ ত্রুফটূণি াফযস্ত 

ওসয। ফনজ দসরয াথীসদয কদাল-ত্রুফটয ফযাঔযা ওসয িসর। তাসদয াসও ুণয ভসন ওসয। আয ত্রুফটসও ভসন ওসয ভৎ গুন। অথি 

তাযা তাসদয ফাইসযয ভস্ত ফজাফদ ওাসপরায ভস্ত ওরযাণসও অফনষ্ট কফাধ ওসয। তাসদয ভস্ত গুণাফফরসও ত্রুফট াফযস্ত ওসয। তাযা ঐ 

ভস্ত ওরযাসণয াসথ ত্রুতা কালণ ওসয, মা তাসদয তানফজসভয ফাইসয অফফস্থত। ঐফ ত্রুফট এফড়স মা, মা তাসদয দসর ফফদযভান। 

কম ত্রুফট  তাসদয ফবতসয যসসে, তা কমসওানভূসরয বাসরা প্রভাণ ওসয। মফদ কওান া তাসদয দর কথসও তাসদয নাসভ, তাসদয ক্ষ্ 

কথসও কফয , তাসর তাযা ওঔসনা তা া ফসসফ কভসন ফনসত যাফজ  না। তাযা ই াসও ুণয ফাফনস োসড়। াসয াসথ 
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তাসদয এভন ফভত্রতা, কম ফযফক্ত তাসদয াসথ মৃ্পক্ত কওান াসয ফদসও দৃফষ্টাত ওসয, তায াসথ তাযা ত্রুতা কালণ ওসয। 

ওরযাণওয মুসদ্ধয ফফরুদ্ধািযণ!! 
ীভারঙ্ঘনওাযী দসরয ফাইসয মফদ কওান ফজাদী ওাসপরা যীত প্রফতষ্ঠায জনয আপ্রাণ কিষ্টা ওসয, ওাসপযসদয াসথ প্রাণণ রড়াই 

ওসয, যীায উয ফযূণিবাসফ আভর ওসয, এফ ুসণযয ওাজ তাসদয ওাসে অগ্রণসমাকয। কই বাসরায কওান দাভ কনই। কই 

ুসণযয কওান প্রংা কনই। প্রংা কতা দূসয থাও, তা স্বীওায ওযা মাসফ না। কমসতু তা তাসদয দসরয ফাইসয ংখফটত সসে। 

তাসদয দসরয ফাইসয কমফ ুণয ফফদযভান, তা তাসদয ওাসে খৃণা  ত্রুতায কমাকয। 

কওন? ওাযণ এওটাই! কমসতু তাযা তাসদয দর কথসও ফা তাসদয দসরয নাভ ফযি ফদস কফয ফন। আয তাযা আপ্রাণ কিষ্টা ওসয, 

মাসত ওসয এই বাসরা দরটা তাসদয অন্তবুিক্ত স মা। মফদ এই বার দরটা তাসদয আনুকতয  ফাইাত গ্রণ না ওসয, তাসর তাযা 

তাসদয ফফরুসদ্ধ ফভথযা কপ্রাাকান্ডা িারা। তাসদযসও এসজফিয দারার  ফফওৃত ভানাসজয অনুাযী ফসর অফাদ কদ। মফদ কওানযওভ 

ফক্ত অজিন , তাসর তাযা ঐ ফজাদী ওাসপরায ফফরুসদ্ধ মুসদ্ধয ডাও কদ। আয াধযভত ফক্ত প্রসাক ওসয। তাসদয ওাসে তাসদয 

দসরয ফাইসয কওাসনা ুণয প্রংায কমাকয ন। একজন ব্যক্তি দ্বীননর খেদমত করনে, তায িাযা ফদসনয ফওেু ওরযাণ সে৷ দযওায 

কতা ফের তাসদয প্রংা ওযা। ফওন্তু না ! ফযং তায গুণাফরীয অস্বীওায ওসয ফস। াযসর তায ুণযসও াস ফযফতিন ওসয। মফদ 

কওানবাসফ তায ভাসে কওান ত্রুফট ফফদযভান থাসও, তাসর তাযা তা ফাফড়স াফজস-গুফেস ফসর। আয ঐ ত্রুফটসও এওফট ভাাস 

রূাণ ওযায কিষ্টা ওসয। 

‚ত্রুতা-ফভত্রতা‛ শুধুভাত্র দসরয জনয! 
তাসদয কতা এ যওভ া উফিৎ ফেসরা; ফজাদী দসরয উসদ্দয িীন জী ায য ভুফরভ উম্মায নুযাত  তাসদয থ প্রদিন 

ওযা। ফওন্তু এই ওারসাড়া দর ফনসজসদয দসরয োন্ডা ভুরভানসদয ফফরুসদ্ধ উসিারন ওসয বাসরাফাা  ফভত্রতায ফযফধসও তাযা 

এতটাই ংওীণি ওসযসে কম, তাসদয ওাসে এ কু্ষ্র দরফটই সরা ভুফরভ উম্মা! 

কম তাসদয দসর আসে, ক কমন ুসযা উম্মায ভাসে আসে। ফেুসত্বয ফযফধসত ক াফভর। আয কম তাসদয দসরয অন্তবুিক্ত না, ক কমন 

উম্মায-ই অন্তবুিক্ত ন। তাসদয ভব্বত-বাসরাফাা শুধুভাত্র তাসদয াসথই সফ, মাযা তাসদয তানফজসভয দয ফা তাসদয দসরয 

ফতাওাঙ্খী। আয কম ফযফক্ত তাসদয দসরয ফাইসয থাওসফ, ক অফযই খৃণা  ত্রুতায াত্র ৷ 

এওজন ভু’ফভসনয ত্রু-ফভত্র এয ভাওাফঠ এওভাত্র আল্লায িীন া জরুযী। এ ভসভি যাূর াল্লাল্লাহু আরাইফ া াল্লাভ 

ফসরসেন- 

 َوَأْنَكَح َّلِلَِّ فَ َقْد اْسَتْكَمَل ِإميَانَوُ َمْن َأْعَطى َّلِلَِّ َوَمَنَع َّلِلَِّ َوَأَحبَّ َّلِلَِّ َوَأبْ َغَض َّلِلَِّ 

‚কম ফযফক্ত আল্লায জনয বাসরাফাস, আল্লায জনয ত্রুতা কালণ ওসয, আল্লায জনয দান ওসয, আল্লায জনয ফাযণ ওসয এফং 

আল্লায জনয ফফফা ওসযসে, তায ঈভান ফযূণি সসে৷‛(ুনাসন ফতযফভজী) 

ফওন্তু তাসদয ওাসে এগুসরায ভাওাফঠ সরা: তানজীভ এফং দর। এভফনবাসফ ঈভান ফফশুদ্ধতায ওফষ্টাথয এওভাত্র ঐ ফনফদিষ্ট দসরয 

াসথই ফনফদিষ্ট। নাউজুফফল্লা! 
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এ যওভ করাও কমন ভসয বালা এই ওথাযই কাভ কদ কম- 

 …من أحب للتنظيم و أبغض للتنظيم، و منع للتنظيم، و أعطى للتنظيم فقد 

অথিাৎ কম ফযফক্ত তানফজসভয জনয বাসরাফাস, ত্রুতা কালণ ওসয, দান ওসয  ফাযণ ওসয, তায ঈভান ফযূণি সসে। নাউজুফফল্লা! 

এযা তানফজসভয জনয ভানুসলয াসথ ফেুত্ব ওসয, তায জনয ভুফরসভয াসথ ম্পওি ফেন্ন ওসয এফং ত্রুতা কালণ ওসয৷ তাযা কতা 

ঈভানী ভ্রাতৃত্বসও নাভভাত্র ফযফায ওসয। ঈভানী ফেন তাযা অস্বীওায ওসয না। ফওন্তু তা তাসদয তানফজসভয পাদা  ওরযাসনয জনয 

ফযফায ওসয। মফদ কওান জাকা ঈভানী িাফদা আয তানফজসভয ওরযাণ এয ভাসে বফযীতয কদঔা কদ এফং দুসটা কথসও কমসওান 

এওটায ঙ্গ ফদসত , তঔন তাযা তানফজভসওই আোঁওসড় ধসয। 

কনওওায-াািাযী ফাইসও দসরয অন্তবুিক্তওযণ! 
এযা কমসতু ফনসজসদয দসরয জ  ফড়সত্বয আা ফনভগ্ন; তাই তাযা ফনসজসদয দরসও অসনযয ফফসক্ষ্ ফক্তারী  াভথিফান  

কদঔাসনায জনয উম্মাদনা কভসত সঠ। কওননা, তাযা এটা প্রওা ওযসত আগ্রী কম, মফদ ফক্ত-াভথিয  অস্ত্র কথসও থাসও, তাসর তা 

শুধু আভাসদয ওাসেই আসে। এই জনয কম ফযফক্ত তাসদয াভসন ফনসজয ফক্ত-াভথিয  কমাকযতা প্রওা ওসয ফনসজসও তাসদয ওাসে 

কাদি ওসয, তাসদয াসত ফাাত কদ, তঔন ক ফযফক্ত মত ফড় াীই কাও না কওন, তযাওাযী, রম্পট, ফদভা ফা ডাওাত-ই কাও 

না কওন, মফদ ক তাসদয দরসও অনযানয ভুরভানসদয ফফসক্ষ্ ফক্তারী ওসয; তাসদয দরসও প্রফফদ্ধ রাব ওফযস ফদসত াসয, তাসর 

তাযা তাসও াদসয গ্রণ ওসয কন। কনওওায-াী ফাইসও দসরয অন্তবুিক্ত ওযাসও তাযা অাযকতা ফসসফ প্রওা ওসয। এটা 

প্রওায কম, তাযা এটাই ফরসত িা ৃফথফীসত তাসদয দর ‚আইএ‛ই সে এওভাত্র ফজাদী দর! মঔন উসদ্দয এভন  কম, তঔন 

তাসদয দরবুক্ত ায জনয এওটাই রাইসি জরুযী; তা সরা: করাওজন তাসদয দরসও ফনসজসদয দর ফরুও এফং তাসদয আভীযসও 

ফনসজসদয ঔফরপা বাফুও। ুতযাং য াথয শুধু এই এওটাই, মায িাযা করাওজনসও তানফজসভয অন্তবুিক্ত ওযা মা। 

এওটা ফাফ ফযতীত অনয কওান ফাফ না থাওা! 
এযওভ তানফজসভ ওাসযা কওাসনা ফাফ ফনওা  না! তানফজভ কথসও ওাউসও ফফষ্কায ওযা  না! তসফ শুধু এওটা ফাফ । আয 

তা সরা: তানফজসভয আভীসযয াসথ ফফসরা ওযসে ফওনা? এই দর কেসড় অনয কওান দর প্রফতষ্ঠা ওযসে ফও না? কওউ তানফজভ কেসড় 

িসর কমসত িাসে ফও না? মফদ এই প্রশ্নগুসরায উিয ‘না‘  ; তাসর আয কওান ওথা কনই। কওাসনা ফাফ ফনওা কনই। তাসদয ফ 

তযা গ্রণসমাকয স মা... ফ জুরুভ-ফনীড়ন কভসন কনা ... ফনওৃষ্ট াী তাসদয ওাসে ফফত্র... তাসদয াভূ ক্ষ্ভায কমাকয 

ফযং ুসযা তানফজসভয জনয উভাসমাকয ৷ 

তানফজসভয নাভ ফদস মফদ কওউ কওান ভুরভানসও হুভফও-ধভফও কদ, তাসর তাসদয ফওেু মা-আস না৷ তানফজসভয প্ল্যাটপভি কথসও 

মত ভুরভানসও ওাসপয ফরা কাও না কওন, কওাসনা ফাধা কনই৷ কওন?? ওাযণ, মফদ ফাধা ফদসত মা, তাসর করাওজন দর কেসড় িসর 

মাসফ৷ তাযা তানফজভ ফফসযাধী স মাসফ৷  

এটা কতা স্পষ্ট কম, দসরয ঐওয এফং ফক্তই তাসদয ফজাসদয প্রধান উসদ্দয৷ ত্রু-ফভত্রু, আন-য উবসয ফফসক্ষ্ কতা ফক্ত দযওায৷ 

তাই কনওওায-াী ফাইসও তানফজসভয অন্তবুিক্ত ওযাসও তাযা ফনসজসদয অাযকতা ফাফনস ফনসসে৷ আয এই অাযকতাসও ফজাসদয 

ওরযাণ ফসসফ ফযাঔযা ওসয, ীভারঙ্ঘনওাযীযা এবাসফ ধ্বংসয সথ এফকস মাসে৷ ফভফডা তাসদয ওাজ-ওভিসও কেফওং ফনউজ ফাফনস 
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ভাসরািনা আয তওি মুসদ্ধয ভাধযসভ ুসযা জাফতয াভসন ফজাফদ ওাসপরাভূসও ওরুফলত ওসয কতাসর৷ ফজাসদয ত্রুযা ফজাসদয 

নাসভ এই জুরুভ অফফিায কদসঔ ঔুফসত পুর ফেসড়৷ তাসদয এই ওাজ-ওসভিয অনুতা, আপসা ভগ্র ফজাদী ওাসপরা ফযং ভস্ত 

উম্মাসও বুকসত ৷  

‚আভাসদয জনয আভাসদয আসরভ, কতাভাসদয জনয কতাভাসদয আসরভ‛ 
ফজাসদয তযী মঔন ডুসফ মাায উিভ, তঔন অনযানয ফজাদী ওাসপরাগুসরায জনয এই ীভারঙ্ঘনওাযীসদয প্রফতসযাধ ওযা জরুযী৷ 

কওননা, এই অফনষ্ট কথসও ফাধা কদা পযজ৷ পযজ আদাসয রসক্ষ্ মঔনই কওান ফজাদী ওাসপরা অগ্রয , তাযা ফনষু্ঠযবাসফ তাসদয 

ফাধা কদ৷ ‚আভাসদয জনয আভাসদয আসরভ, কতাভাসদয জনয কতাভাসদয আসরভ‛ এই ফসর তাসদযসও ফনশু্চ ওসয কদ৷ তাযা ফসর, 

আভযা কই নফা ওফুর ওযসফা, মা আভাসদয আসরভযা ওযসফ৷ অনয কওান দসরয কওান আসরভসদয নীা আভযা ওফুর ওযফ না ৷ 

তাসদয পসতাা ভানসফা না! এবাসফ তাযা তাসদয ককাোঁড়াফভসওই িীন  যীসতয কফন্ডসত আফদ্ধ ওসয কপসর। কমন এঔন কথসও প্রসতযও 

জাভাআ আয তানফজসভয এও এওটা যীত থাওসফ!.. এযা ফনসজযাই কতা যীাসও ীভাফদ্ধ ওসয কপসরসে। ফওন্তু া! মফদ তাসদয 

ওাজ-ওসভিয পরাপসরয কওান ীভানা ফঠও ওসয কদা কমত৷  

া! মফদ ৃফথফীসত আইএ ককাষ্ঠী কওফর তাসদয কযানওৃত কক্ষ্ত-ই ফফনষ্ট ওযসতা! এফং তাসদয দাবায অনযানয তানফজভ  ভগ্র 

ভুফরভ উম্মায উয না আত...! ফওন্তু না! ফজাসদ ফও এযওভ কওাথা ?! এ ফদসও এওদসরয এওগুোঁসফভয ওাযসণ ুসযা ভুফরভ 

উম্মা তাসদয ওাযসণ ওসষ্ট বুকসে৷ এওদর মফদ ই ফজাদী তযীসত ফের ওসয, তাসর কতা ভগ্র ওাসপরা ডুসফ মাসফ৷  

আফায এই ীভারঙ্ঘনওাযী প্রথসভই এই কখালণা ওসয কদ কম, আভযা শুধু সদয নফা শুনসফা, মাযা আভাসদয ওাতাসয আসে৷ অথি 

তাযা তাসদয বাসরা ভনীলীসদয ওথায প্রফত ভ্রুসক্ষ্ ওসয না এফং অনযানয ফজাদী তানফজসভয দফররফবফিও ওথা শুনসত িা না৷  

আপসা! মফদ তাযা এই এওটা ও অনযসদযসও ফদস ফদত কম, তাযা মা ফনসজসদয জনয ফঠও ভসন ওযসে, তাযা কটায প্রিায 

ওরুও! তাযা মফদ এতটুওু নীরতায াসথ ওাজ ওযত, তাসর ফওেুটা ভানা কমত। তঔন মাযা ফঠও থ অসিলণ ওযসে, তাযা 

তা কস কমত। ফওন্তু না! তাসদয াসথ ভতফফসযাধ এফং কমসওাসনাবাসফ তাসদয ওথায ভাসরািনা ওযাই া! প্রথসভ ফরসতা আভাসদয 

উরাভা আভাসদয জনয, কতাভাসদয উরাভা কতাভাসদয জনয। ফওন্তু সয এস কদঔা মা, তাযা অসনযয ওাে কথসও ফনসজসদয প্রফৃফি 

অনুমাী ওাজ-ওভি াটাই ওাভনা ওসয৷ তাযা অসনযয কথসও ফনসজসদয ভতাভসতয উয আনুকসতযয আগ্র প্রওা ওসয। ফনসজসদয 

ওাজ-ওসভি জানান কদ কম, মাযা তাসদয দরসও ফঠও কভসন ফনসফ, কই ফঠও। তাসদয দরসও ফায ফঠও ফরা উফিত। তাসদয আসক 

কফসড় ওাসযা ওথা ফরায কওাসনা অনুভফত কনই! 

এযা কওভন জাফত! মা তাসদয ভাসফস ফরা  তা ফই ফঠও, 

আয মাযাই তাসদয ুসয ুয ফভরাসফ তাযাই তাসদয অন্তবুিক্ত! 

এযসয মফদ কওউ ফনজ পযজ দাফত্ব আদাসয রসক্ষ্য ভতফফসযাসধয ফীযত্ব  াফওতা কদঔা, ভুরভানসদয াভসন ফঠওসও 

ফঠও আয বুরসও বুর ফসসফ াফযস্ত ওযায ভাধযসভ তয ফভথযায ভাসে তপাৎ ওসয কদ, তঔন তাসদয ফফরুসদ্ধ ভুযতাদ ায 

অফাদ ফদস মুদ্ধসক্ষ্সত্র বতফয ওসয। তাযয তাযা এভন ওাজ ওসয, মায দরুন ফজাদী ওাসপরাভূ যাফজত । আফন ফফযা, 

ইযাও কথসও আপকাফনস্তান মিন্ত িসল কফড়াসত াসযন, কদঔসফন আইএ এয ওামিপ্রণারী ফঠও এ যওভই৷ 
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এই পাাসদয ভূর ফও? ওাযণ ফও? ওাযণ শুধু এওটাই ককাোঁড়াফভ  অংওায। আয এই উবসয কেসন ওাযণ সে ঐ প্রফৃফিয দাত্ব। 

ফতিভাসনয ীভারঙ্ঘনওাযী আইএ ফসরন, আয ূসফিয ঔাসযজী ককাফষ্ঠ ফসরন, তাযা ফাই এই গুসণ এওীবূত৷ এজনযই উম্মায ফফজ্ঞ 

উরাভাস কওযাভ ঔাসযজীসদযসও ‘প্রফৃফিয দাত্বওাযী’ দর ফসসফ মরণযণ ওসযসেন। 

এসজফিসদয জনয বাভান কঙ্গা! 
এটাই ককাোঁড়াফভ, মা এসজফিসদয লড়মসেয জনয ুসমাক ওসয ফদসসে৷ ৃফথফীয ভস্ত ওুপুযী এসজফিগুসরা ফনসজসদয দযসদযসও 

গুত৷ িযফৃফিয জনয এভন তানফজভ াফঠস থাসও৷ আয তাযা এভন করাওসদযসও মািাই ফাোই োড়া সজই গ্রণ ওসয কন, ফনসজসদয 

দয ফাফনস কন৷ আয তঔন তাযা অতযন্ত জবাসফই ফজাদ ফফসযাধী ওামিওরা ওযায ওাজ আঞ্জাভ ফদস থাসও৷ কমসতু কওউ 

তাসদয দর, তাওা এফং আভীসযয আনুকসতযয ফবফিসত ঐওযভত প্রওা ওযসরই দয কণয ওযা ৷ তাসদয ফিন্তা-কিতনা  ওাজ-

ওসভিয প্রফত ভ্রুসক্ষ্ ওযা  না৷ তাযা কম ওাজই ওরুও না কওন, মফদ ক কওানবাসফ ফজাদ ওযসত আগ্র প্রওা ওসয তাসরই 

সরা৷ কমসতু তাসদয ফনওট তাসদয ওাজ-ওসভিয প্রফত কঔার ওযায কওান দযওায কনই; তাই তাযা তাসদযসও ‘ভাযাফা’ ফসর ফনসজসদয 

তানফজসভ াফভর ওসয কন। তাযা তাসদযসও কমাকযতা, ফক্ত এফং কমাকাসমাক ভাধযসভয জনয ফনসজসদয দসর অন্তবুিক্ত ওসয এফং তাসদয 

ওাে কথসও অফধও ভুনাপা অজিন ওসয। তাযা উওৃত সফই না কওন? কমসতু তাযা শুধু ফনসজসদয ভমিাদা-ম্মান িা। এভফনবাসফ 

ফভফডা মফদ ফ ভ তাসদয দসরয নাভ উচ্চাফযত যাঔসত , তাসর কতা তাসদযসও বফতিয ফনভটা অফযই ারওা যাঔসত সফ। 

কমন তাযা এ ওথাই ফসর কম, ‘ফঠও ভুজাফদ’  ‘ফঠও ভুরভান’ ায জনয তাসদয দসর অন্তবুিক্ত া  ওাফপযসদয ভুওাফফরা 

ফওেু অাসযন ফযিারনা ওযাই মসথষ্ট। এয ফফযীসত তাযা কম কওান ভুফরভসও ওাসপয ফরুও, তাসত ফওেু আস মা না! কম কওান 

ভানুসলয যক্ত প্রফাফত ওরুন ফা কমবাসফ ইো, কবাসফ তযা ওরুও, তাসত কওান যা কনই! তাযা ভানুসলয িাভড়া ফেসর কপসর, 

জীফন্ত,  ুস্থ-ফর ভানুলসও জ্বরন্ত আগুসন কপসর তাসদয উয কফাভা ফনসক্ষ্ ওসয। ফফসযাধী দসরয করাওজন তযা ওসয তাসদয 

ককাতসও টুওযা টুওযা ওসয। ফদী কভসসদযসও দাী ফাফনস তাসদয িাযা ফড় ফাজায ফা। ফজাসদয নাসভ অতযন্ত নযাক্কাযজনও  

সফিাচ্চ মিাসয ফংস্রতা বযুয এভন দৃয ফদস ফসনভা ফাফনস ফজাদ ফফসযাধী ফফফযসও আয ফক্তারী ওসয... এ ফফওেু ঐ 

এওটা ‘বার গুসণয’ ফসদৌরসতই গ্রণসমাকয স মা। আয তা সরা: ক তাসদয এওজন দয। ফনজ দসরয ফ াই ুণয এফং ফ 

ওুশ্রীই ুশ্রী এফং ভস্ত া  কদালসও ফঔদভসতয দৃফষ্টসত কদঔা  ফসরই ফযরফক্ষ্ত । 

এই অফস্থা ‘ফআইএ’ ‘আইএআই’ ‘য’ এফং ৃফথফীয ভস্ত ইরাভ ফফসিলী ওুপফয এসজফিগুসরা এই বাভান কঙ্গা াত ধুসত 

কদৌঁড়াসফ না কওন? এই এসজফিগুসরা ফজাসদয নাসভ এভন এভন ওাজ কওন ওযসফ না, মায িাযা ইরাসভয ওুৎা যটাসনা সফ এফং 

ফজাদসও খৃনায াত্র ফানাসনা সফ! অতিঃয ফজাসদয নাসভ তাযা ফ ধযসনয অযাধভূরও ওাসজ ফরত৷   এফং ‘ঔরীপাতুর 

ভুজফযভীন’ তথা অযাধীসদয ঔফরপা, আয তায ‘আভরা  বনযযা’ আন কফদসত ঔুফসত ভি। ফদসও কধাোঁওাফাজ এসজফিগুসরা ফনজ 

জাকা ঔুফ! ফায আিভন আরাদা আরাদা। আয ফ ধ্বংরীরা  ক্ষ্ফত ফজাফদ আসদারন  ফনকৃীত ফনীফড়ত ভুফরভ উম্মায 

উয ফদসই ফস মা৷  

ফজম্মাদাযী প্রসতযও ওভি ফযিারনায... মঔন ওাউসও ফতযস্কায ওযা  না! 
আইএ এয নাসভ এভন কওান অযাধ কনই, মা ংখফটত ফন? ফজাসদয দুনিাভ ওসয এভন কওান যওত ফাফও আসে ফও, মা এঔাসন 

ফন? এভন ফ ওাজই সসে, মা ইহুদী, ফদু  তাসদয ফভত্রযা ায স্বে কদঔত। কফ ওাজ-ই সসে, তা আফায ফজাসদয 



 

 

বাগদাদীর হত্যা ও আইএসের ফিত্নায় আমাসদর করণীয় 

নাসভ সসে। তা সত্ত্ব তাযা ফও ওঔসনা তাসদয কওাসনা অযাসধয ফতযস্কায ওসযসে? ই ভস্ত জখনয অযাধ ওযায সয ফও 

ওঔন তাসদয কওাসনা দসযয ফাফ-ফনওা সসে? না, ওঔসনা ফন!  

আইএ কাও ফা আইএসয ূফিফতিী আর জামাসয; মাযাই ীভারঙ্ঘন ওসযফের তাসদয ইফতা কদঔুন, এঔাসন মাযা ওাজ ফযিারনা 

ওসয, ভুসঔয থুথু িাযা তাসদয প্রফতদান কদা । ফওন্তু কওান ওাজ ফযিারনা না ওযসর, অথফা ফতযস্কায ফা ফেন ফেন্নতায কওান 

এওফট ফসযানাভ মফদ অনুোসন উসঠ আত! এঔাসন তাসদয িরন বফঙ্গ ফৃফদ্ধয রসক্ষ্য াোঁও-ডাও কতা ঔুফ । ফওন্তু এই ফবসড় তাসদয 

ভসধয কওান ‘কফতসযাধও’  ‘ড্রাইফবং’ ওযায কওান ভূরনীফতয কদঔা কওাথা ফভসর না। াসও খৃণা ওযা  তা কথসও ফফযত থাওাসও 

এযা আফযও ভসন ওসয না। দসরয নাসভ ফওেু-না-ফওেু া এফং ফভফডা তাসদয নাভ দীখিজীফী াযই আা... ফ ধযসণয 

অযাধসও তাযা ফজাসদয ঔাতা তুরসত ফভফডাসও িা প্রসাক ওসয ফাধয ওসয। মফদ কওউ কওান ঔাযা ওাসজয ভাসরািনা ওসয 

এফং তা কথসও ফফযত থাওায তাফকদ কদ, তঔন তাযা ফনসজসদয বয বাইসয ভসনাভাফরনযতাসও কওন প্রাধানয কদ? ফভফডা ওবাসযজ 

 দযসদয মফদ ফযফায ওযা স থাসও, তাসর তায ফজম্মাদাযী কনাটা তানফজসভয প্রায। িাই এই ফজম্মাদাযী ফজাদী দাাত 

এয ফফরুসদ্ধ প্রভাফণত সর! অতিঃয এঔাসন কও রক্ষ্য যাসঔ কম, ওভি ফযিারনা মফদ ফনসজসদয স থাসও, তাসর ফজম্মাদাযী কনা 

িাই? ুতযাং ওভি ফযিারনা মফদ সই থাসও, তাসর ফজম্মাদাযী ফনসজসদযই ফনসত সফ এফং তা ফজাদ  ফনসজয দসরয ঔাতা 

আফযওীবাসফ উঠাসত সফ। এঔন িাই ই ওাজ ফযিারনাটা কওান এসজফিয দারাসরযা ওরুও, তায কওান যা কনই। ফজম্মাদাযী 

তানফজসভয নাসভই কনা মাসফ। কওন? কওননা ফভফডা তাসদয নাভ জাফয থাওসত সফ! এযওভ ফজম্মাদাযী িাযা কতা তানফজসভযই 

ফক্ত ফভসর! ফজাদ এফং ফজাদী দাাসতয ফক্ত ি কাও ফা না কাও, তানফজসভয প্রফফদ্ধ কতা অফযই াা মাসে!! 

কপতনায ওাযণ ফবতযকত না ফফযাকত? 
এই ফফওেু কদসঔ এটা ফরা মাসফ না কম, ফজাসদয নাসভ মা ফওেু াািায সে, তায ফফওেু এসজফিয দারাসরযাই ওযসে এফং 

আইএসয এইফ াীযা আসর ফআইএয এসজন্ট। আয না এটা ফরা মাসফ কম, ূফি কথসও ফশ্চভ মিন্ত আইএসয নাসভ মতফ 

াািায প্রফদ্ধ, ফফওেু আইএসয ীভারঙ্ঘনওাযী ঔাসযজীযাই ওসয। আয এসত এসজফিয দারারসদয কওাসনা াত কনই। এই উব 

ভতাভতই বুর। আইএ কাও ফা তায ূসফিয ীভারঙ্ঘনওাযী অনয কওান দর কাও, ফায ফাস্তফতা সরা: এভন দর ফজাদ  

ইরাসভয নাসভই আত্মপ্রওা ওসয। তাসদয কনতৃত্ব যাফয এসজফিসদয ভাধযসভ ফযিাফরত া কভাসট জরুযী না। শুধুভাত্র তাসদয 

প্রফৃফিয দাত্ব  ককাোঁড়াফভ ফ ধযসনয অফনষ্টতায দুায ঔুসর কদ। তাসদয ফ ধযসনয জুরুভ অতযািাযসও ইনাপ ফসসফ াফযস্ত 

ওসয। আয প্রসতযও ফভথযাসও ফনসজসদয জনয য ওসয। এই ককাোঁড়াফভ, অজ্ঞতা  প্রফৃফিয দাসত্বয ওাযসণই তানফজসভয অন্তবুিক্ত ভস্ত 

াথীসদয ফিন্তা-কিতনা  িফযত্র আঔরাও ঔাযা কথসও ঔাযাতয সত থাসও। এওফদসও প্রফতসাসধয অে জমফা এফং অজ্ঞতায ওাযসণ 

তানফজসভয দযযা অতযািাসযয ফিভসযারায িাফরস মা। অযফদসও কনতৃত্বদানওাযীযা ফনসজয তানফজভসও ফক্তারী কদঔাসনায জনয 

ই ভস্ত অতযািাযসও ফজাসদয নাসভ গ্রণ ওসয কন৷ এভতাফস্থা এসজফিগুসরা ই ওর তানফজসভয ভাধযসভ ফনসজসদয ফযূণি 

পাদা াফর ওসয। মফদ অযাধভূরও কওান ওাসজয ফদসও তানফজসভয করাওসদয কিাঔ না মা, তাসর এসজফিগুসরা ফনসজসদয দারার 

ভাযপত কফ অযাধ ওফযস কন। আয তানফজসভয কনতাযা াসথ াসথ এসজফিসদয ঐ াািাযগুসরাসও ফনসজসদয ওাসধ তুসর কন। 

কমন এসজফিসদয ঐ ফ লড়মে  ফপতনাভূসও ুসমাক দান তানফজসভয ঔাযা নীফতই এওফত্রত ওসয কন৷ এবাসফ ঐ 

ীভারঙ্ঘনওাযী দসরয দযযা এফং এসজফি উবই ফজাদী দাাত ফফনসষ্ট কওাথা সযাক্ষ্বাসফ আয কওাথা প্রতযক্ষ্বাসফ 

াামযওাযী াফযস্ত সসে। 
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আভাসদয ওযণী ওী? 
‚জমফাগুসরা ইরসভয অনুকত, আয ইরভ যীসতয অনুকত থাওা িাই, 

ওাযণ, জমফায ঢসর কবস মাা ভূরত: এও ওফঠন লড়মে।‛ 

দাাত এফং ফজাসদয এই পসয ফিপ্রথভ আভাসদয ওাজ, মা ফিাফস্থা ওযসত সফ, তা সে প্রফৃফি এফং মাফতী জমফাসও 

ইরসভয অনুকত যাঔা এফং ই ইরভসও ফযূণিবাসফ ইরসভ যীয অনুকত যাঔা৷ ইরসভ যী িাযা উসদ্দয সরা: বফধ-অনফসধয জ্ঞান 

এফং াসথ াসথ ইরাভী যাজননফতও জ্ঞান অথিাৎ বফধ ফজফনভূ৷ অতিঃয ফজাফদ আসদারসনয জনয ফও ওরযাণজনও সফ, আয ফও 

ক্ষ্ফতওয? তায জ্ঞান যাঔা জরুযী৷ তাযয ভস্ত ফজাদী ওামিিভ, দাাত  ফওতার ইরসভ যীয আতা সফ৷ অতিঃয শুধু 

বফধ-অনফসধয ফদসও রক্ষ্য ন ফযং বফধ ফজফনভূসয ভাসে কম ফজফন দাাত  ফজাসদয ওাজসও ফক্তারী ওযায উরক্ষ্য সফ 

এফং মায ভাধযসভ ভুজাফদ বাইসদয ইনাসপয উয প্রফতফষ্ঠত থাওায ফফলফট ভুজ্জ্বর সফ, এভন ফ ফফলসও ফিাফধও গুরুত্ব ফদসত 

সফ। 

ফিতীত: ভস্ত ককাোঁড়াফভ কথসও অন্তযসও ফযষ্কায-ফযেন্ন ওযা। শুধু আল্লায জনয ওরযাণ  ংসাধসনয বাসরাফাা হৃদস ধাযণ 

ওযা। ককাোঁড়াফভ দরী কাও ফা না কাও, ফভ ক্ষ্ফতওয। এটা প্রসতযও অফনসষ্টয ভূর  ভস্ত ফপতনা-পাাসদয প্রসফিায৷ এয 

ওাযসণ ওরযাণ  ফযওসতয দুায ফে স মা। এই ককাোঁড়াফভ ইঔফতরাপ, ভতফফসযাধ, খৃণা  ত্রুতায জন্ম কদ৷ বাসরাফাা, 

আন্তফযওতা, ফম্মফরত ওাজ, ইসিপাও, ইসিাসদয জনয অন্তযা ৷  

ুতযাং ওাজওসভি ককাোঁড়াফভসও ুসমাক না কদা এফং শুধুভাত্র তয  ওরযাসণয সঙ্গ থাওা জরুযী৷ ুণয কমঔান কথসওই প্রাত৷  কাও তা 

গ্রণ ওযা এফং া কমঔান কথসওই প্রাত৷  কাও, তা প্রফতসযাধ ওযাই যীসতয িাফদা... কওান দসর আফভ কনই; ফওন্তু তাসত ওরযাণ 

ফফদযভান৷ তঔন তায ওরযাণ কঔারা ভসন স্বীওায ওযা জরুযী৷ তায জনয আনফদত া এফং ই দরসও উক্ত ওরযাণ অনুমাী 

বাসরাফাা জরুযী...!  

অনযফদসও ফনসজসদয কদাল-ত্রুফট স্বীওায ওসয, তা ংসাধন ওযায কিষ্টা ওযা পযজ৷ তা ফাস্তফান ওযা জরুযী৷ অসনযয ভাসে ফফদযভান 

ওরযাণ অনুমাী তাসদযসও আভাসদয বাসরাফাা  আন্তফযওতা প্রওা ওযা জরুযী। মতটুওু ওরযাণ ততটুওু বাসরাফাা মতটুওু ভদ 

ততটুওু খৃণা৷ তা মঔনই ফাস্তফান সফ, তঔনই এই ীভাফদ্ধতা  ংওীণিতা আয ফাফও থাওসফ না। এ ওরযাসণয এই বাসরাফাাই 

ফফফেন্নতা  দূযত্বভূসও ফফনা ওসয ফদসফ, ইনাআল্লা।  

তৃতীত: ৎওাসজয আসদ  অৎওাসজয ফনসলধসও ফাস্তফান ওযা জরুযী৷ 

ফজাদী তানফজসভয ফবতসয অনযানয তানফজভ  ফডাটিসভন্ট অসক্ষ্া এই পযজটা ফাস্তফান ওযা অতীফ জরুযী৷ প্রসতযও দযসদয তায 

ওাজ-ওসভিয ফাফ ফদসত সফ, এ ওথা তানফজসভয প্রসতযও দসযয কমন অনুবফ ৷ কওউ কমন উগ্রফাদী ভন কভজাজ  ওাজ-ওসভিয 

কওাসনাবাসফ প্রশ্র না কদ। তযফফত  ফক্ষ্ায এভন ফযফস্থা ওযা, মাসত তামফওা, এান  ৎ িফযত্র অজিন ।  

িতুথিত: উগ্রতা- ফফথরতা কথসও ফফত্র ফঠও ভানাজ এফং সথয ফযি জানা থাওা জরুযী। এজনয উগ্র  ফফথরতাূণি দসরয 

ফিন্তা-কিতনা  তাসদয িফযত্র ম্পসওি অফকত ওযা; তাসদয প্রফতসযাধ ওযাসও ফনসজসদয দাফত্ব ভসন ওযা। তায আসরাসও গুরুসত্বয 
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াসথ ফনসজসদয ফজাদী ভস্ত ওাজ ম্পন্ন ওযা। 

িভত: ফজাদী ওাতাযগুসরায ভাসে ফেুত্ব  এওতা ৃফষ্টয ুসযাদসভ কিষ্টা ওযা। ফওন্তু তা শুধু দসরয নাভ এফং এও আভীসযয 

আতা এওই তাওাতসর ভসফত ওযাই আর উসদ্দয না া। মফদ দসরয নাভ, আভীয, তাওা এও  ফওন্তু তাসদয ভাসে 

ফিন্তা-কিতনা, রক্ষ্য-উসদ্দয, ত্রু-ফভত্র কিনায কক্ষ্সত্র ভতফফসযাধ ; তাসর এ যওভ এওতা ইরাসভয ইফতাস ফভ ফজাদ এফং 

ভুফরভ উম্মায শুধু ক্ষ্ফতই ওসযসে। ুতযাং ঐসওযয কভরুদন্ড সরা উুর, ভানাজ, ফিন্তা-কিতনা, বাসরা-ভদ, বফধ-অনফধ, ফজাফদ 

আসদারসনয জনয ওরযাণওয  ক্ষ্ফতওয ফফলস ুষ্ঠ ভসনাবাফ এফং ক ভসত আভর ওযায দৃঢ় প্রফতজ্ঞা। মফদ তা ফাস্তফান ওযায কিষ্টা-

প্রসিষ্টা ওসয, মায পসর ফজাদী তানফজভভূ ওাোওাফে  এওই প্ল্াটপসভি এস মা। ইনাআল্লা, তা ফজাফদ দাাসতয জনয ভূ 

ওরযাণ ফস আনসফ। আল্লায হুওুসভ ফজাফদ আসদারন আসযা ভজফুত কথসও ভজফুত  উঠসফ। 

আভযা উসল্লফঔত ওথায উয আভর ওযায াাাফ আল্লায ওাসে ূণি এঔরাসয াসথ কদাাত  তাফপও প্রাথিনা ওযা জরুযী। 

তাসর আল্লায হুওুসভ এয িাযা আভাসদয ফজাদ ফফনষ্ট া কথসও যক্ষ্া াসফ এফং আভযা ভুফরভ উম্মাসও দাাত  ফজাসদয 

ভাধযসভ পাদা ফদসত াযসফা।  

আল্লা তা‘আরা আভাসদয উয যাফজ স মান। আভাসদয প্রওায  অপ্রওায ওর গুনা কথসও ফফত্র ওসয ফদন। আল্লা তা‘আরা 

আভাসদযসও ভুফরভ উম্মায জনয ফফনম্র  দাভ এফং ওাসপযসদয ফফরুসদ্ধ ওসঠায ায তাফপও দান ওরুন। আভীন ইা যব্বার 

আরাভীন৷  

 .صلى هللا تعاىل على خْي خلقو دمحم والو وصحبو امجعي
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